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په لومړي مخ تصویر © عمر سبحاني رویترز:

د لومړي مخ تصویر :د  2۰1۸کال د اپریل په  3۰مه د کابل ښار کې د ژورنالستانو یو ډله او لومړنیو مرستو رسونکي ځان مرګي
برید کې حصار پاتې شول .د یو ښځې په شمول نهه ژورنالستان ووژل شول او نور شپږ تنه هغه وخت ټپیان شول چې یو جعلي
هویت لرونکی چې ځان یې ژورنالست معرفي کولو او کیمره یې د ځان سره درلوده له ځان سره چاودیدونکي وسیله وچوله .برید ګر
دې منتظر و چې مرسته کونکي او رسنیو کسان د د دې د مخه د لومړۍ پېښې ځای ته راورسیږي ،چې په موټرسایکل سپاره ځان
مرګي بریدګر له خوا د ملي امنیت په امنیتي پوسته تر سره شو .داعش /د خراسان والیت د اسالمي دولت له خوا د دواړه بریدونو
پړه په غاړه واخستل شوه چې په ټولیز ډول د څلورو ماشومانو په ګډون  ۶3ملکي تلفات (  21مړه او  ۴2ټپیان) واړول.

دا راپور او په وسله واله شخړه کې د ملکیانو د ساتنې ټول راپورونه چې دلته یې حواله ورکړل شوې د یوناما په ویب پاڼه په الندې
پته د السرسي وړ دي:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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ماموریت
په افغانستان کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب اړوند د  2۰1۸کال دغه راپور ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندویه پالوي (یوناما) د بشري حقونو د څانګې له خوا چمتو شوی ،چې د  2۰1۸کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د ډسمبر تر
 31نېټې پورې موده رانغاړي.
دغه راپور د یوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د هغه صالحیت او واک له مخې چمتو شوی ،چې د ملګرو ملتونو د امنیت شوری
له خوا د  )2۰1۸( 2۴۰۵پریکړه لیک پر بنسټ یوناما ته ورکړل شوی تر څو د ملکي وګړو وضعیت وڅاري ،د دوي د خوندیتوب د
باوري کېدو په موخه هڅې همغږې کړي ] . . .[ ،حساب ورکول تقویه کړي او د بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو د احکامو ،چې د
افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو تړونونو کې ،چې افغانستان یې غړیتوب لري تسجیل شوي دي ،په بشپړ ډول پلي کیدو کې مرسته
وکړي ،په ځانګړي ډول د هغو احکامو په پلي کولو کې چې د ښځو له خوا د هغوی له ټولو حقونو څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شوری  )2۰1۸( 2۴۰۵شمیره پریکړه لیک چې په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي
وګړو د وضعیت او په ځانګړي توګه د ملکې وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپور ورکونې ته اهمیت ورکوي.
یوناما یو لړ فعالیتونه تر سره کوي چې هدف یي په ملکې وګړو د جګړې د اغیزو راکمول دي لکه :په خپلواکه او ناپیلې ډول د داسي
پیښو څارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې المل ګرځي؛ په وسله والو جګړو کې د زیانمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د تقویې په
موخه مالتړ؛ او د داسي نوښتونو پیل چې د نړیوالو بشري حقونو  ،د بشر پالنې د نړیوال قانون  ،د افغانستان د اساسي قانون په شمول
د ژوند حق او جسمي سالمتۍ او د افغانستان نور قوانینو سره سمون ولري او په جګړه کې د ټولو ښکیلو غاړو له لوري رعایت شي.
دا راپور د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ( یوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ دفتر
په ګډه چمتو کړی.
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میتودولوژي
له  2۰۰۹کال راهیسې ،یوناما په افغانستان کې د جګړې ښکیلو خواوو ته منسوب شوي ملکي تلفات د یوې منسجمې میتودولوژي په
کارونې سره په سیستماتیک ډول مستند کوي ،کوم چې د کال په کال د جریان شننې او راپور ورکونې لپاره زمینه برابره کړې ده .د
ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما کار د بشري حقونو او د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو د اصولو پر بنسټ والړ دی ،او میتودولوژي
یې د غوره کړنو او د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر د سال مشورو او الرښوونې پر اساس رامنځ ته شوې.
د ملکي تلفاتو شتون په دې مانا نه دی چې سرغړونه ترسره شوې ،که څه هم د ملکي تلفاتو لوړې شمیرې ښایي د سرغړونو ښکارندوي
وي یا د زیان نمونې منعکس کړي.
تاییدونه او د ثبوت معیار
د ملکي وګړو د ساتنې د راپورونو په موخه ،یوناما په راپورونو کې یوازې تایید شوي ملکي تلفات شاملوي1.د تایید شویو تلفاتو په څیر
هغه ثبت شوي ملکي تلفات دي ،چې د هغو معلوماتو د بشپړتیا پر بنسټ وي چې یوناما بیا کتلې وي ،دا یې معلومه کړې وي چې د دې
څرګند او قناعت وړ شواهد شته چې ملکي وګړي وژل شوي یا ټپي شوي .د دغه معیار د پوره کولو لپاره ،یوناما لږ تر لږه درېو مختلفو
او خپلواکو سرچینو ته اړتیا لري لکه قرباني ،شاهدان ،طبی ماهرین ،ځایي چارواکي ،په جګړه کې د ښکېلو غاړو له خوا تایید ،قومي
مشر او یا نوري سرچېنې .تر هغه ځایه چې شونې ده معلومات د قربانیانو یا د پېښو د شاهدانو او د پېښې په ساحه کې د حقیقت موندنې
کتنو له لومړنیو راپورونو څخه ترالسه شوي .د امنیتي ستونزو له امله چې د پیښې ځای ته الس رسي اغیزمن کوي ،د حقیقت موندنې
دغه ډول څېړنې تل شونې نه وي .په دغه ډول شرایطو کې یوناما پر یو لړ تخنیکونو اتکا کوي چې د پراخو باوري شبکو له الرې تر
شوني حده د پر اخو سرچینو او معلوماتو په کارولو سره معلومات ترالسه کړي ،چې ټول یې د اعتبار او باور لپاره ارزول کیږي .په
دغو تخنیکونو کې د جرم له صحنو څخه د راغونډ شوي دیجټلي شواهدو ازموینه لکه ویډیویي انځورونه او غږیز ریکارډونه؛ د
روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه لیدنې؛ د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د څانګې او نورو ادارو راپورونه؛ د دوهم الس
سرچینې؛ د نا دولتي ادارو او د دریم لوري له خوا راغونډ شوي معلومات؛ او په خپله په جګړه کې ښکیلې خواوې شامل دي .یوناما په
فعال ډول د جنډر په لحاظ له بېال بېلو سرچینو سره او همدارنګه د نژادي لیږکیو ،قومي او مذهبي ډلو او په ټولنه کې له منزوي شویو
ډلو سره مشورې کوي ،څو د نظریاتو تنوع یقیني او د هر ډول تبعیض خطر راکم کړي.
کله چې یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو له کیفیت او کمیت څخه نه وي ډاډمنه  ،نو هغه تلفات د تایید شویو هغو په څیر په پام
کې نه نیسي .په دې راپور کې ناتایید شوي پېښې نه دي ځاي شوي .یوناما د پیښو په اړه معلومات د جګړې له ښکیلو خواوو سره
شریکوي څو په خپله راپور ورکونه کې کره والي یقیني کړي ،له ښکیلو خواوو سره د مخه نیوونکو او احتیاطي تدابیرو په نیولو کې
مرسته وکړي ،او قربانیانو ته د خسارې د جبران د برابرولو په ګډون ،احتساب ته وده ورکړي.
د سرچینو ساتنه
د ملکي تلفاتو د پیښو د مستند کولو پرمهال ،یوناما له هر ډول ممکنه غچ څخه د معلوماتو د برابرونکو زیانمنیدونکو سرچینو ساتنې ته
پام کوي ،لکه په خوندي موقعیتونو کې لیدنه ،له مروجو ټولنیزو نورمونو سره سم له ښځو سره د مرکو ترسره کول او په هغو سیمو
کې د حقیقت موندنې څیړنې نه ترسره کول ،چې ښایي سرچینې له ګواښ سره مخ کړي.
د مسوولیت منسوبونه
څرنګه چې په جګړه کې ډیرې غاړې ښکیلې دي ،یوناما هره هڅه کوي چې د امکان تر حده په دقیق ډول په ملکي مرګ ژوبله کې
مسؤل لوری په کره او مشخصه توګه په ګوته کړي .خو له عملیاتې چاپېلایر سره د ملو ننګونو له امله ښایي دغه کار تل شوني نه وي.
د مثال په ډول ،لومړنۍ سرچینې ښایي د دې وړ نه وي چې مسوولې خواوې په څرګند ډول معلومې کړي یا په هره پیښه کې د مختلفو
نظامي فعالینو او د وسله والو ډلو د غړو ترمنځ توپیر وکړي او ښایي هر وخت د کوم لوري له خوا مسوولیت منل شوي نه وي .یوناما
د هرې ملکي مرګ ژوبلې مسوولیت یا دولت پلوه ځواکونو یا دولت ضد عناصرو ،په ګډه دواړو ډلو ،یا نا معلوم لوري ته منسوبوي.
د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو ترمنځ د ځمکنیو نښتو په پیښو کې په کومو کې چې ملکي تلفات یوه لوري ته نه شي
منسوب کیدای ،یوناما د تلفاتو مسوولیت په ګډه دواړو ډلو ته منسوبوي او هغه د "دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو" په څیر
ثبتوي .چیرې چې مړینې له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو له امله رامنځ ته شوي وي ،او په پریکنده ډول یوه خوا یا خواوو
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یوناما همدارنګه هغه پيښې مستند او تایيدوي چې د ملکي شتمنۍ د زیان المل شوې وي.
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ته نه شي منسوب کیدای ،یا ښایي د پخوانیو جګړو پاته شوني چاودیدونکي توکي وي ،دغه ډول پیښې د "نامعلوم مرتکب" په څیر
ډلبندي کیږي.
د قربانیانو د ملکي وضعیت معلومول
په ځینو پیښو کې ،د راپور شویو قربانیانو ملکي وضعیت نه شي کیدای په پریکنده ډول معلوم شي یا یې پر سر اختالف موجود وي.
یوناما ملکیان د هغو وګړو په څیر معرفي کوي ،څوک چې د وسله والو ځواکونو غړي یا د تنظیم شوې وسله والې ډلې غړي نه وي.
یوناما هغه تلفات نه مستند کوي چیرې چې ملکیانو د مړینې یا ژوبلې پرمهال په مستقیم ډول جګړو کې برخه اخیستې وي ،نه د هغو
افرادو مړینه او ژوبله مستند کوي څوک چې له بریدونو څخه خوندي وي خو د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې ملکي کسان نه شمیرل
کیږي ،لکه له جګړې لویدلي اشخاص یا د وسله والو ځواکونو طبي او دیني پرسونل 2.یوناما د جګړې وړ عمر لرونکي نارینه افراد
ملکیان یا جنګیالي نه انګیري.خو پر ځای یې دغه ډول ادعاوې په هر انفرادي تلفاتو پورې اړوند د موجوده حقایقو پر بنسټ ارزوي
او مستند کوي .چیرې چې پوره معلومات نه وي موجود ،دغه ډول تلفات په احصائي راپور ورکونه کې نه شاملیږي.
یوناما ادعا نه کوي چې په دغه راپور کې وړاندې شوې احصایې بشپړې دي او مني چې په عملیاتي چاپیلایر کې د محدودیتونو په پام
کې نیولو سره ،کیداي شي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پوره راپور ورکړل شوي نه وي.
د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره همغږي
یوناما د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره همغږي او همکاري کوي ،په ځانګړي ډول د پیښو په اړه د حقیقت موندنې
په ترسره کولو او د ټولو جریاناتو او طرحو په شننه کې د نوموړي کمیسیون د ځانګړو څیړنو له ټیم سره .یوناما او د افغانستان د بشري
حقونو خپلواک کمیسیون وخت نا وخت د څارنې ګډ ماموریتونه ترسره کوي.

 2د ال زیاتو معلوماتو لپاره لومړۍ ضميمه :د حقوقي چوکاټ او دریيمه ضميمه :د ملکيانو او د ملکي تلفاتو د تعریف لپاره د اصطالحګانو برخه
وګورئ
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د راپور لنډیز
د ټولیزو ملکي تلفاتو په درلودلو سره ،د ماشومانو د مړینې په شمول ،په افغانستان کې وسله والې شخړې په  2۰1۸کال کې په دوامداره
توګه ملکي کسانو ته د نه منلو وړ ډیر زیان اړولی او ملکي تلفات ریکارډ لوړې کچې ته رسیدلي .یوناما د وسله والې شخړې په پایله
کې ټولټال  1۰۹۹3ملکي تلفات ( 3۸۰۴مړینې او  71۸۹ټپې کیدنې) مستند کړې ،دا د  2۰17کال 3په پرتله د ټولو ملکي تلفاتو په
برخه کې پنځه سلنه زیاتوالی او د ملکي تلفاتو په برخه کې  11سلنه زیاتوالی څرګندوي .که څه هم چې د ځمکنیو نښتو په پایله کې د
ملکي تلفاتو په برخه کې دوامداره کموالی را منځ ته شوی ،خو دا کموالی د دولت ضد عناصرو ،په تیره بیا د داعش /اسالمي دولت
خراسان څانګې له خوا د ځانمرګي بریدونو 4په پایله کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د پام وړ زیاتوالي ښیي ،د هوایي بریدونو او تالشې
د عملیاتو په پایله کې ملکیانو ته د زیات زیان اوښتو له امله متاثره شوی .ځانمرګو بریدونو او هوایي عملیاتو هر یوه په خپل وار زیات
ملکي تلفات اړولي کوم چې د یوناما له خوا د دغو تاکتیکونو په پایله کې مستند شوې.
په  2۰1۸کال کې دولت ضد عناصر په دوامداره توګه د زیاتو ملکي تلفاتو المل شوې .په  2۰1۸کال کې په ځانمرګي او غیر ځانمرګي
بریدونو کې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارول د ملکي تلفاتو مخکښه المل پاته شوی چې د
ټولو تلفاتو  ۴2سلنه جوړوي .د ټولو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د تاکتیکونو په پایله کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې  11سلنه
زیاتوالی راغلی ،دا د ځانمرګو ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو په پایله کې د  22سلنې زیاتوالي له امله را منځ ته شوی ،ملکي
تلفات د ریکارډ لوړو کچو ته رسیدلي 5.په داسې حال کې چې غیر ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو نږدې  17سلنه تلفات
را منځ ته کړي ،ځانمرګي ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي د ټولو ملکي تلفاتو د نږدي  2۶سلنې المل شوې ،د ځانمرګو او غیر
ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په پایله کې ټولټال  ۴۶27ملکي تلفات ( 13۶1مړینې او  32۶۶ټپې کیدنې) را منځ ته
شوي .په ملکي ګڼ میشتو سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو ،د بیلګي په توګه د ځانمرګې او د فشار په ذریعه د
فعالیدونکو توکو بې توپیره او ناقانونه کارول و او همداراز د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د کارولو له الرې د ملکیانو مخ پر
زیاتیدونکي عمدي په نښه کول د زیاتي اندیښنې وړ دي.

 3له هغه راهيسې چې یوناما په  ۲۰۰۹کال کې په منظم ډول د ملکي تلفاتو ثبتول پيل کړي ،یوناما  ۹۱۶۵۷ملکي تلفات ثبت کړي ( ۳۲۱۱۴مړینې او
 ۵۹۵۶۱ټپې کيدنې) .په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما  ۱۰۴۵۹ملکي تلفات تصدیق کړي ( ۳۴۴۰مړینې او  ۷۰۱۹ټپيان).
 4یوناما د "ځای پر ځای شویو ځانمرګو چاودیدونکو توکو" یا "ځانمرګو بریدونو" اصطالح کاروي څو هغه ټول بریدونه پکې شامل وي چيرته چې
مرتکب ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکو کاروي ،معموما په ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي توکي یا په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي
توکي ،چې د چولو سره سم د هغه یا هغې په مړینه تمام شي .په دې کې 'پيچلي بریدونه' هم شامل دي .دریمه ضميمه وګورئ :لغتونه.
 5په  ۲۰۱۸کال کې د  ۲۰۱۷کال د دوو سلنو په پرتله ،د غير ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په نتيجه کې د ملکي تلفاتو شمير کم شوی.

7

کابل والیت هغه سیمه ده چې تر ډیره بریده د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د کارولو له امله ډیره متاثره شوې ،په داسي حال
کې چې په ننګرهار والیت کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکوتوکو له امله ملکي تلفات څلور برابره لوړ شوي ( تر ډیره د غیر
6
ځانمرګي بریدونو په پایله کې ) ،دا لومړي ځل دي چې ننګرهار د کابل والیت کچې ته رسیږي.

ځمکنۍ نښتې ،په تیره بیا د دولت پلوه او دولت ضد عناصرو تر منځ ،7د ملکي تلفاتو د دوهم لوړ المل په حیث پاته شوې ،چې 31
سلنه یا  33۸2ملکي تلفات ( ۹1۴مړینې او  2۵۶۸ټپې کیدنې) دي .دا دری سلنه کموالی څرګندوي ،دا د  2۰17کال راهیسې د هغه
تمایل دوام دي چې یوناما د پام وړ کموالی مستند کړ ۸.د ځمکنیو نښتو د تلفاتو په برخه کې دغه دوامداره کموالی د دولت پلوه ځواکونو
له خوا د ملکي تلف اتو په برخه د کموالي له امله را منځ ته شوی ،په داسې حال کې چې دولت ضد عناصرو ته د تلفاتو منسوب شوې
کچې د  2۰17کال په څیر په ځای پاته دي .یوناما یادونه کوي چې یو شمیر زیاتو فاکټورونو د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو
د کموالي د مسلې سره مرسته کړې ،په هغو کې په ځمکنیو نښتو کې بدلون او په کم میشتو سیمو کې عملیات ،د جګړو په اړه ملکیانو
۹
ته د خبرداري ورکول او د ملکي کسانو د ښه خوندیتوب لپاره د پالیسې ګانو دوامداره پلې کول شامل دي.

 6په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما الندې موارد ثبت کړي :په کابل والیت کې ټولټال  ۱۸۶۶ملکي تلفات ( ۵۹۶مړینې او  ۱۲۷۰ټپژې کيدنې) .د دغو له جملې
څخه ځان مرګي او غير ځانمرګي ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي  ۹۸سلنه یا  ۱۸۱۵ملکي تلفات ( ۵۷۶مړینې او  ۱۲۳۹ټپې کيدنې) جوړوي،
دا د  ۱۷۶۹ملکي تلفاتو ( ۴۶۱مړینې او  ۱۳۰۸تپې کيدنو ) په پرتله په  ۲۰۱۷کال کې د ځانمرګو او غير ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو
په پایله کې را منځ ته شوي .په ننګرهار والیت کې ،یوناما په  ۲۰۱۸کې  ۱۸۱۵ملکي تلفات ( ۶۸۱مړینې او  ۱۱۳۴ټپې کيدنې) ثبت کړي .له دې جملې
څخه ځانمرګی او غير ځانمرګي ځای پر ځای شویو چاودیدونکي توکي  ۶۵سلنه تلفات ،یا  ۱۱۶۶ملکي تلفات ( ۳۱۴مړینې او  ۸۵۲ژوبل) جوړوي ،د
 ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله کې په ننګرهار کې د دغو تاکتيکونو په پایله کې  ۲۶۹ملکي تلفات ( ۷۴مړینې او  ۱۹۵ژوبلې) را منځته شوې.
 7یوناما د دولت پلوه عناصرو ،په تيره بيا د طالبانو او داعش تر منځ په ځمکنيو نښتو کې  ۵۰ملکي تلفات ثبت کړي.
 8په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما د ځمکنيو نښتو په پایله کې ټولټال  ۳۴۸۵ملکي تلفات ( ۸۲۴مړینې او  ۲۶۶۱ټپې کيدنې) مستند کړې ،دا د  ۲۰۱۶کال د
ورته مودې په پرتله د داسې ملکي تلفاتو په شمير کې  ۲۳سلنه کموالی ښيي.
 ۵ 9څپرکی وګورئ :ځمکنۍ نښتې :د ډزو په تبادله کې راګير ملکيان او  ۶څپرکی :د ملکي کسانو د تلفاتو د راکمولو پاليسې ګانې او ميکانيزمونه ،د
احتساب د هڅو په شمول.

۸

د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو په وړاندې د هدف نیولو عمدي بریدونه چې زیاتره یې د ځانمرګې او ډله ییزو بریدونو له
امله را منځ ته شوي ،د زیاتي اندیښنې وړ دي ،دا د  2۰17کال د ورته مودې په پرتله  ۴۸سلنه زیاتوالی ښیي ،چې دا په  2۰1۸کال
 1۰کې  ۴12۵ملکي تلفاتو ( 1۴۰۴مړینې او  2721ټپې کیدنې) ته لوړ شوې.
د داعش /اسالمي دولت د خراسان څانګې له خوا د ملکیانو د عمدي هدف نیولو په پایله کې د ملکی تلفاتو شمیر دوه برابره شوی ،په
 2۰17کال کې تلفات  ۸۴3وه خو په  2۰1۸کال کې  1۸171وه  ،دا تلفات تر ډیره د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې را
منځ ته شوې چې ملکیان یې هدف نیولي ،په دې کې د شیعه لږکیو په وړاندې فرقه یي انګیرل شوې بریونه شامل دي.
د طالبانو له خوا د ملکي کسانو د عمدي هدف نیولو په پایله کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې نږدې دوه برابره زیاتوالی راغلی ،یعنی د
تلفاتو شمیر په  2۰17کال کې  ۹1۶و چې دا بیا په  2۰1۸کال کې  17۵1ته لوړ شو .دا زیاتوالی تر ډیره په کابل کې د جنوري د
 27نیټې د ځانمرګي امبوالنس موټر بم د هغې پیښې سره تړاو لري ،کومه چې تر ټولو وژونکې پیښه وه او کومه چې د یوناما له خوا
تر اوسه مستنده شوې  ،دا زیاتوالی همدارنګه د اکټوبر په  2۰د ټاکنو په تړاو (د رای ورکولو په ورځ) د هغو بریدونه سره هم تړاو
لري چې کله یوناما په  2۰1۸کال کې د ملي تلفاتو دومره لوړ ارقام په یوه ورځ کې مستند کړې.
یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو د تلفاتو په برخه کې چې د انفرادي کسانو د عمدي وژنو  ،په تیره بیا د ویشتلو په
پایله کې را منځ ته شوې کموالی مستندې کړي 11.په هرصورت ،یوناما په ځانګړې توګه د دولت ضد عناصرو لخوا د مذهبي مشرانو
او قومي مشرانو په شمول د ملکي وګړو د دوامداره هدف نیولو په اړه اندیښمنه ده.
د ټاکنو د میاشتو په درشل او د رای ورکولو د ورځو په جریان کې ،یوناما د دولت ضد عناصرو په تیره بیا د طالبانو له خوا د خشونت
د یوه تنظیم شوې کمپاین څخه د ټولټاکنو په تړاو د پیښو د نظارت له الرې پرده پورته کړه څو ټاکنو ته زیان ورسوي ترڅو افغانان په
تاکنیزو پروسو کې د خوندې او ازادانه ګډون څخه راوارزوي .دا د ملکي موخو په وړاندې او په ملکي ګڼ میشتو سیمو کې یو شمیر
بریدونه احتوا کوي  ،او په دې کې همداراز د تښتونو ،ګواښونو ،تهدیدونو او ځورونو د اندیښنې وړ بڼې هم شاملې وې .د  2۰1۸کال
د اپریل د  1۴څخه د  2۰1۸کال تر پایه د رای ورکونکو د راجستر کولو د مودې په پیل سره ،یوناما د ټاکنو په تړاو د ټولټال 31۰
ملکیانو د تښتولو تر ځنګ ،د ټاکنو په تړاو ټولټال  1۰۰7ملکي تلفات ( 22۶مړینې او  7۸1ټپې کیدنې) 12تصدیق کړې .طالبان په
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 2۰1۸کال کې د ټاکنو په تړاو د نیمایی ملکي تلفاتو باعث شوي.
په  2۰1۸کال کې ،د دولت پلوه ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو په پایله کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی مستند شوی،
د  2۰17کال په پرتله د دې تاکتیک د کارولو له الرې د ټولو ملکي تلفاتو په برخه کې  ۶1سلنه زیاتوالی او د مړینو په برخه کې ۸2
سلنه زیاتوالی راغلی .هوایي بریدونه د ټولو ملکي تلفاتو نهه سلنه جوړوي او له هغه راهیسې چې کله په  2۰۰۹کال کې یوناما د ملکي
تلفاتو په مستند کولو پیل وکړ ،د ډیر زیات ملکي زیان د اوښتو المل شوي .یوناما په اندیښنې سره یادونه کوی چې په  2۰1۸کال کې
د هوایي عملیاتو په پایله کې د ملکي ت لفاتو په برخه کې زیاتوالی تر ډیره د نړیوالو پوځي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې را منځ ته
شوی او د افغان پوځي ځواکونو په پرتله د زیاتو ملکي تلفاتو المل شوي .یوناما په ځانګړۍ توګه اندیښنه لري چې په  2۰1۸کال کې د
تالشي د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو  ،په تیره بیا د ملي امنیت د ریاست ،خاصو ځواکونو په مالتړ د نړیوالو پوځې ځواکونو له
خوا ترسره شویو هوایي بریدونو د پام وړ مړینو د لوړو ارقامو په ګډون) زیات ملکي تلفات اړولي.

 10په دې شمير کې د دولت ضد عناصرو له خوا د افغان ملي پوليسو په نښه کولو بریدونه شامل ندي ،کومو چې  ۶۶۹اضافي ملکي تلفات ( ۱۹۵مړینې
او  ۴۷۴ټپې کيدنې ) رامنځته کړي ،ځکه چې د پوليسو هدف نيول ښایې د هغه خوندیتوب څخه ګټه پورته نه کړي چې بنسټ یې په ملکي وضعيت والړ
دی په هغو فعاليتونو پورې تړاو لري چې د جګړې پر مهال یې پر مخ وړل او کوم چې ښایې په دښمنيو کې د هغوي د مستقيم ګډون المل شي (په هغو
پيښو کې چې ملکي تلفات شميرل شوي یوازې هغه نور هم شامل دي چې متاثره شوي چا چې په جګړه کې برخه نه ده اخيستي) .یوناما همدارنګه د دولت
پلوه عناصرو لخوا هغه بریدونه نه دي شامل کړي چې موخه یې د نامعلومو موخو په نښه کول وو او کومو چې ټولټال  ۱۶۲ملکي تلفات ( ۴۲مړینې او
 ۱۲۰ټپې کيدنې) را منځ ته کړي.
 11دریمه ضميمه وګورئ:د عمدي وژنو د تعریف لپاره لغات.
 12د دغو ملکي تفاتو نږدې نيمایي برخه د اکتوبر په  ۲۰او  ۲۱د رای ورکولو په ورځو کې واقع شوې.
 13یوناما د ټاکنو په تړاو ټولټال  ۱۸۹پيښې د کومو په نتيجه کې چې  ۵۰۸ملکی تلفات ( ۱۰۲مړینې او  ۴۰۶وژنې) را منځ ته شوې طالبانو ته منسوب
کړې او د ټاکنو په تړاو د ځانمرګو او غير ځانمرګو ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو  ۷پيښې د کومو په نتيجه کې  ۳۳۸ملکی تلفات را منځ ته شوې
( ۹۴مړینې او ۲۴۴ټپې کيدنې) داعش ته منسوب کړې .د نورو توضيحاتولپاره د بریدونو په اړه د پارلماني ټاکنو په اړه په دریمه  b.iiبرخه کې د ملکيانو
او ملکي موخو د عمدي هدف نيولو د بریدونو په اړه الندې فرعي برخه وګورئ .

۹

د ملکي تلفاتو په برخه کې د ټولیز زیاتوالي په پرتله ،په  2۰1۸کال کې د ښځو او ماشومانو تلفات را ټیټ شوې ،خو بیا هم دا تلفات
ډیر لوړ و .په داسې حال کې چې په  2۰1۸کال کې د ماشومانو ټولټال  3۰۶2تلفات ( ۹27مړینې او  213۵ټپې کیدنې) ریکارډ شوې،
14
دا د  2۰17کال د ورته مودې په پرتله یو څه ټولیز کموالی ښیي ،د هوایي بریدونو او ځانمرګو بریدونو په پایله کې په  2۰1۸کال کې
د ماشومانو مړینه ریکارډ لوړ حد ته پورته شوه او تلفات نږدې دوه برابره شوه .په  2۰1۸کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  2۸سلنه ماشومان
وو .په  2۰1۸کال کې د شخړې سره د تړلو ملکي تلفاتو  1۰سلنه ښځې وي 15.یوناما د ښځو ټولټال  11۵2تلفات ( 3۵۰مړینې او ۸۰2
ټپې کیدنې) مستند کړې ،دا د  2۰17کال د ورته مودې په پرتله  ۶سلنه کموالی ښیي ،دا تر ډیره د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ښځو د
تلفاتو په برخه کې د کموالي له امله را منځ ته شوی.
یوناما د دولت پلوه ،افغان ملي امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د ماشومانو د استخدام او کارولو په اړه په دوامداره
توګه راپورونه ترالسه کړي .په داسې حال کې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د لیکو په دننه کې پرمختګونه شوې ،د جنسي موخو
لپاره او د هغو په شمول د ماشومانو کارول د یوې ستونزې په حیث پاته شوې ،دولت ضد عناصرو د جکړه ییزو نقشونو لپاره د
ماشومانو استخدام او کارولو ته ادامه ورکړې .که څه هم چې د جزا نوی تعدیل شوی قانون د  2۰1۸کال په فبروري کې نافذ شو،
صریحا د بچه بازې عمل 16جنایي کوي ،د دغو جرمونو لپاره احتساب د پام وړ یوه ننګونه ده.
د  2۰1۸په اوږدو کې ،یوناما د هغو بریدونو او ګواښونو په برخه کې چې معارف متاثره کوي زیاتوالی مستند کړی – دا د  2۰17کال
په پرتله دری ځله زیاتوالی ښیي ،دا زیاتوالی تر ډیره بریده له دې امله را منځ ته شوی چې طالبان د پارلماني ټاکنو په درشل کې د رای
ورکونکو د ثبت په مرکزونو او د رای ورکونې په مرکزونو چې په ښوونځیو کې واقع شوې بریدونه کړي .یوناما همداراز په 2۰1۸
کال کې د دولت ضد عناصرو په تیره بیا د داعش /اسالمي دولت خراسان څانګې له خوا د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ترسره شویو
پوځې عملیاتو په غبرګون کې د تعلیمي مرکزونو په وړاندې د یوه رابرسیره کیدونکي تمایل په اړه اندیښنه لري 17.یوناما همداراز د
دولت ضد عناصرو له خوا د روغتیا پالنې په وړاندې د دوامداره بریدونو په اړه کوم چې په  2۰1۸کال کې مستند شوې ،اندیښمنه ده،
او همدارنګه هغه اغیز په ګوته کوي چې په یو شمیر زیاتو ملکي کسانو یې لري.

 14په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما د ماشومانو ټولټال  ۳۱۷۹تلفات ( ۸۶۱مړینې او  ۲۳۱۸ټپې کيدنې) مستند کړي .په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما د ماشومانو
 ۹۲۷مړینې مستندې کړې ،دا د ورته لوړو کچو د ریکارډ سره چې په  ۲۰۱۶کال کې ریکارډ شوې ورته والی لري.
 15د ښځو د تلفاتو ارقام ټولې ښځې احتوا کوي چې عمرونه یې  ۱۸کاله او یا د هغه څخه لوړ وي ،نجونې چې عمرونه یې د  ۱۸کلونو څخه ټيټ وي د
ماشومانو په تلفاتو کې حسابيږي.
 16دریمه ضمیمه وګورئ :لغات
 17په معارف باندې د وسله والې شخړې د اغيز په اړه دوهمه الندې ج برخه وګورئ

1۰

د ملکي تلفاتو منسوبونه
یوناما زیاتره ملکي تلفات  ۶3-سلنه -دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي ،چې  37سلنه یې طالبانو 2۰ ،سلنه داعش/د اسالمي دولت
خراسان والیت ډلې ،او شپږ سلنه یې نا معلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي.

په جګړه کې د ښکېلو ډلو له خوا ملکي تلفات
جنوري څخه تر دسمبر ۲۰۱۸

د ډزو تبادله او نور
%13

افغان ملي امنیتي او دفاعي
ځواکونه
%14

دولت پلوه وسله واله ډلې
%2

غیر مشخص دولت ضد وسله
وال عناصر
%6

نړیوال نظامي ځواکونه
%6

غیر مشخص یا ګڼ دولت پلوه
ځواکونه
%2
داعش /د خراسان والیت
اسالمي دولت
%20

طالبان
%37

دولت پلوه ځواکونه په  2۰1۸کال کې د  2۴سلنه ملکي تلفاتو (1۴سلنه د افغان ملي امنیتي ځواکونو ،شپږ سلنه د نړیوالو نظامي
ځواکونو ،دوه سلنه د دولت پلوه وسله والو ډلو او دوه سلنه د نا معلومو دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا) المل شوي.
د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو پر مهال د ډزو تبادله چې کوم مشخص لوري ته نه شوای منسوب
کیدای د  1۰سلنه ملکي تلفاتو المل شوې .د پاکستان له خوا پر افغانستان د توغندیو ګذارول نږدې د یوه سلنه ملکي تلفاتو المل شوي.
د ملکي تلفاتو پاتې دوه سلنه ،چې عمدتا له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو له امله رامنځ ته شوې ،هیڅ کوم لوري ته نه
شوای منسوب کیدای.

دولت ضد عناصر
په  2۰1۸کال کې ،یوناما  ۶۹۸۰ملکي تلفات ( 22۴3مړه او  ۴737ټپي) دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي ،کوم چې د  2۰17کال
په پرتله درې سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي 1۸.دغه زیاتوالی عمدتا په ملکي میشتو سیمو کې د ځانمرګو او د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو
د نورو تاکتیکونو د بې توپیره کارونې او په دغو وسیلو سره د ملکیانو عمدي په نښه کولو سره په تیره بیا د داعش/د اسالمي دولت
خراسان والیت ډلې له خوا ،او دغه راز د ځمکنیو نښتو پرمهال په ملکي میشتو سیمو کې او له ملکي میشتو سیمو څخه د هاوانونو،

18

په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما دولت ضد عناصرو ته  ۶۷۶۸ملکي تلفات ( ۲۳۰۳مړه او  ۴۴۶۵ټپي) منسوب کړي.
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السي بمونو او راکیټونو په څیر د غیر مستقیمو وسلو د سیستمونو د کارونې له امله رامنځ ته شوي .دولت ضد عناصر په تیره بیا طالبان
د هدفي وژنو او د ځمکنیو نښتو پرمهال د ډزو له امله د لږو تلفاتو المل شوي.
یوناما طالبانو ته  ۴۰72ملکي تلفات ( 13۴۸مړه او  272۴ټپي) منسوب کړي ،کوم چې د  2۰17کال په پرتله اوه سلنه کموالي په ډاګه
کوي د ټولو ملکي تلفاتو  37سلنه جوړوي 1۹.یوناما داعش/د اسالمي ډولت خراسان والیت ډلې ته 21۸1ملکي تلفات ( ۶۸1مړه او
2۰
 1۵۰۰ټپي) منسوب کړي ،کوم چې د  2۰17کال په پرتله  11۸سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي د ټولو ملکي تلفاتو  2۰سلنه تشکیلوي.
21
یوناما  727ملکي تلفات ( 21۴مړه او  ۵13ټپي) نورو نامعلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.
د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي تلفاتو مخکښ المل اوس هم ځانمرګي او ډله ییز بریدونه دي ،کوم چې د  2۸۰۹ملکي تلفاتو
( ۸۸۶مړه او  1۹23ټپي) المل شوي او د  2۰17کال په پرتله  22سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي او په  2۰۰۹کال کې له کوم وخت
راهیسې چې یوناما په سیستماتیک ډول د ملکي تلفاتو مستند کول پیل کړي ،یوازې په یوه کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ
شمیر ګڼل کیږي .تعبیه شوي غیر انتحاري چاودیدونکي توکي تقریبا په  2۰17کال کې د ورته  1۸1۸ملکي تلفاتو  ۴7۵مړه او 13۴3
ټپي) المل شوي .دولت ضد عناصر د ځمکنیو نښتو پرمهال نږدې په  2۰17کال کې د ورته  13۹۴ملکي تلفاتو ( 2۹1مړه او 11۰3
ټپي) المل شوي.
یوناما مني چې طالبانو دا په ډاګه کړې چې د ملکیانو د غوره ساتنې لپاره یې اقدامات ترسره کړي ،خو د طالبانو له خوا د غیر مستقیمو
وسلو د سیستمونو او د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو کارونه چې ملکي وګړي او ملکي شیان یې په نښه کړي ،او دغه راز په ملکي
میشتو سیمو کې د دولت پلوه ځواکونو په وړاندې د وسلو د کارونې په اړه چې بې توپیره اغیزې یې درلودې ،د دوامدارې اندیښنې
یادونه کوي.

دولت پلوه ځواکونه
یوناما دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي  2۶12ملکي تلفات ( 11۸۵مړه او  1۴27ټپي) مستند کړي ،کوم چې د  2۰17کال په پرتله
په ملکي تلفاتو کې  2۴سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي .دغه زیاتوالي عمدتا د نړیوالو ځواکونو له خوا د هوایي عملیاتو او دغه راز د افغان
ملي امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د ترسره شویو چاڼیزو عملیاتو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالي له
امله رامنځ ته شوي .هوایي عملیات او ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو د ورته شمیر تلفاتو المل شوي 22،او په  2۰1۸کال کې دولت پلوه
ځواکونو ته د منسوب شویو ملکي تلفاتو مخکښ الملونه ګڼل کیږي.
یوناما افغان ملي امنیتي ځواکونو ته  1۵3۵ملکي تلفات ( ۶۰۶مړه او  ۹2۹ټپي) منسوب کړي ،کوم چې تقریبا د  2۰17کال له شمیرو
سره ورته دي .یوناما نړیوالو نظامي ځواکونو ته  ۶7۴ملکي تلفات ( ۴۰۶مړه او  2۶۸ټپي) منسوب کړي ،چې زیاتره یې د هوایي
عملیاتو له امله رامنځ ته شوي او له هغو شمیر زیات دي چې په  2۰17کال کې ثبت شوي .دولت پلوه وسله والې ډلې د  1۸۰ملکي
23
تلفاتو ( ۹۹مړه او  ۸1ټپي) المل شوي ،کوم چې د  2۰17کال د شمیرو نږدې دوه برابره کیږي.
په هوایي عملیاتو کې زیاتوالي د هغو ملکي تلفاتو کموالي بیرته زیات کړی چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ځمکنیو نښتو پرمهال
رامنځ ته شوي ،کوم چې د  2۰17کال په پرتله  1۰سلنه راکم شوي او د  1۰1۵ملکي تلفاتو ( 2۸2مړه او  733ټپي) المل شوي.

 19طالبانو ته له منسوب شویو پيښو ،دغې ډلې د  ۱۵۳بریدونو مسووليت پر غاړه اخيستي چې د  ۹۴۳ملکي تلفاتو ( ۳۱۹مړه او  ۶۲۴ټپي) المل
شوي.
 20داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ته له منسوب شویو پيښو ،دغې ډلې د  ۴۵بریدونونو مسووليت پر غاړه اخيستی (چې زیاتره یې ملکی
وګړي په نښه کړي) کوم چې د  ۱۷۵۲ملکي تلفاتو ( ۵۱۴مړه او  ۱۲۳۸ټپي) المل شوي.
 21په دې کې نامعلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي  ۶۷۸ملکي تلفات ( ۱۹۶مړه او  ۴۸۲ټپي)؛ هغو وسله والو ته چې ځانونه د داعش/اسالمي
دولت د خراسان والیت ډلې جنګيالي معرفي کوي منسوب  ۱۹ملکي تلفات ( ۱۱مړه او اته ټپي) ؛ تحریک طالبان پاکستان ته منسوب یوه وژنه او پاته
نور ملکي تلفات چې په ګډه د دولت ضد عناصرو مختلفو ډلو ته منسوب شوي ،شامل دي.
 22په  ۲۰۱۸کال کې ،هر یو هوایي عمليات او ځمکنۍ نښتې د  ۱۰۱۵ملکي تلفاتو المل شوي .که څه هم یوناما مالحظه کړې ،چې د هوایي عملياتو له
امله د رامنځ ته شویو ملکي تلفات شمير ( )۵۳۶د ځمکنيو نښتو له امله د رامنځ ته شویو تلفاتو د شمير ( )۲۸۲په پرتله دوه برابره زیات و.
 23پاتې ملکي تلفات نا معلومو مختلفو دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي.
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یوناما د ځمکنیو نښتو له امله رامنځ ته شوي نږدې ټول ملکي تلفات افغان ملي امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو ته منسوب
کړي ،چې دوه سلنه یې نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوب شوي.
یوناما له هوایي عملیاتو څخه  1۰1۵ملکي تلفات ( ۵3۶مړه او  ۴7۹ټپي) مستند کړي 24.له دغو تلفاتو یې  ۶32ملکي تلفات (3۹3
مړه او  23۹ټپي) نړیوالو نظامي ځواکونو 3۰۴ ،ملکي تلفات ( 11۸مړه او  1۸۶ټپي) افغان هوایي ځواک او پاته  7۹ملکي تلفات
دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي .چاڼیز عملیات د  3۵3ملکي تلفاتو ( 2۸۴مړه او  ۶۹ټپي) المل شوي ،چې زیاتره یې د ملي امنیت
ریاست د ځ انګړو ځواکونو او خوست ژغورنې ځواک له خوا اړول شوي ،چې دواړه یې د نړیوالو نظامي ځواکونو له مالتړ څخه
25
برخمن دي.
د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د دولت پلوه ځواکونو هڅو لکه د پالیسي ګانو او هڅو دوامدار تطبیق څو ځواکونه وروزي ،د ملکي تلفاتو
پیښې معلومې او له هغو ي زده کړې وکړي ،د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو په کموالي کې مرسته کړې ،په داسې حال کې چې
پر هوایي بریدونو او چاڼیزو عملیاتو د هغوي زیاتې اتکا د تلفاتو د زیاتیدو المل شوي.

سپارښتنې
یوناما د جګړې ښکیلو خواوو ته راتلونکې سپارښتنې وړاندې کوي څو ملکي وګړي وساتي ،د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي او د بشرپالنې
او بشري حقونو تر نړیوالو قوانینو الندې خپل مکلفیتونه رعایت کړي.

دولت ضد عناصر
•

•

•

•
•

د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو پرمهال په ځان پورې تړلو او په نقلیه وسیلو کې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د کارونې
په ګډون په ځانګړي ډول کله چې دغه ډول وسیلې په بې توپیره او بې تناسب ډول په ملکي میشتو سیمو کې کارول کیږي ،د
ټولو تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د بې توپیره او بې تناسبه کارونه ودروي ،او د ناقانوني فشاري ماینونو کارونه زر تر
زره پای ته ورسوي.
د راتلونکو انتخاباتي پروسو په زمینه کې ،د ټاکنو اړوند پر ټولو تسهیالتو له بریدونو او د ټاکنو اړوند کارمندانو او رایه
اچوونکو له ګواښونو ډډه وکړي :دا یقیني کړي چې هغه ښوونځي ،روغتیایي مرکزونه او عبادت ځایونه چې ښایي د ټاکنو
لپاره وکارول شي له برید څخه خوندي دي او افراد کولي شي چې په خوندي او ازاد ډول په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د ملکي وګړو او ملکي شیانو عمدي په نښه کول ژر تر ژره ودروي .د دولت د ملکي ادارو ،د بشري حقونو د مدافعینو،
قاضیانو ،ژورنالستانو ،څارنواالنو ،د ښوونځیو د ښوونکو ،د لومړنیو مرسته رسوونکو او مرستندویه کارمندانو عمدي هدف
ګرځول -په تیره بیا د داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا -باید سمالسي ودرول شي.
له ملکي میشتو سیمو او پر ملکي میشتو سیمو د غیر مستقیمو وسلو د سیستمونو (هاوانونو ،راکیټونو او السي بمونو) کارونه
ودروي.
دا یقیني کړي چې ټولې الرښوونې او حکمونه د بشرپالنې له نړیوال قانون په ځانګړي ډول د احتیاط ،توپیر او تناسب له
اصولو سره په سمون کې دي او د بې توپیره بریدونو یا د داسې بریدونو ترسره کوونکي محاکمه کړي چې ملکي وګړي او
ملکي شیان یې په نښه کړي .د "ملکي" هغه تعریف تطبیق کړي چې د بشرپالنې له نړیوال قانون سره په سمون کې دی ،د
طالبانو د مشرتابه هغه اعالمیې تطبیق کړي کومې چې د ملکي وګړو او ملکي میشتو سیمو په وړاندې بریدونه منع کوي؛
هغه الرښوونې او حکمونه عملي کړي چې طالبانو ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي امر کوي؛ او د طالبانو د ملکیانو د ساتنې
پالیسي ګانې د خلکو ترمنځ عامې کړي.

 24دا د  ۲۰۱۷کال سره پرتله شوي ،چيرې چې یوناما د دولت پلوه ځواکونو له خوا د هوایي عملياتو له امله رامنځ ته شوي  ۶۳۱ملکي تلفات (۲۹۵
مړه او  ۳۳۶ټپي) ملکي تلفات ثبت کړي.
 25دا د  ۲۰۱۷کال سره پرتله شوي ،چيرې چې یوناما د دولت پلوه ځواکونو له خوا د چاڼيزو عملياتو له امله رامنځ ته شوي  ۹۲ملکي تلفات ( ۶۳مړه
او  ۲۹ټپي) ملکي تلفات ثبت کړي
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•
•

د هغو الرښوونو او حکمونو د تطبیق لپاره اقدامات ترسره کړي ،چې د ماشومانو ګمارنه او کارونه منع کوي او د هغو
قوماندانانو لپاره احتساب یقیني کړي ،څوک چې ماشومان ګماري او کاروي.
د پولیو د واکسیناتورانو او کمپاینرانو په ګډون د روغتیایي کارمندانو په وړاندې ټول بریدونه او ګواښونه ودروي ،د ښوونځیو
او پوهنې اړوند پرسونل په وړاندې ټول بریدونه او ګواښونه پای ته ورسوي او دا یقیني کړي چې پوهنې ته د ماشومانو الس
رسي د نظامي عملیاتو له امله نه دی اغیزمن شوي.

افغان دولت
•

•

•

•

•

•

•

د خوست ژغورنې ځواک په ګډون ،زر تر زره ټولې نا قانونه وسله واله ډلې او ملیشې منحل او بې وسلې کړي ،یا یې غړي
په رسمي ډول په افغان ملي امنیتي ځواکونو د چاڼ تر یوې پیاوړې کړندود وروسته ځای پر ځای کړي؛ د ملي امنیت د
ریاست د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په تړاو شفافیت او احتساب زیات کړي ،کوم چې د حکومتي د رسمي قوماندې له تسلسل
څخه بهر ښکاري او باید د نړیوالو نظامي فعالینو سره همغږي شي؛ او د بشري حقونو ټولې سرغړونې او د بشرپالنې له
نړیوال قانون څخه د تیري ټول تورونه د احتساب د یقیني کولو په موخه وڅیړي.
له ملکي میشتو سیمو او پر ملکي میشتو سیمو د غیر مستقیمو وسلو د سیستمونو (هاوانونو ،راکیټونو او السي بمونو) کارونه
ودروي؛ د جنګي الوتکو د کارونې په تړاو د تاکتیکي الرښوونو ،د جګړې د اصولو او نورو طرز العملونو طرحه کول او
بهتر کول جاري وساتي.
د ساتنې او امنیتي د اوسنیو اقداماتو د تقویه کولو ،د مخه نیوونکو میکانیزمونو غښتلي کولو او د ځپل شویو ټولنو سره د
غوره همغږۍ او اړیکو د یقیني کولو په ګډون ،د دیني مشرانو او دغه راز له فرقه ییزو انګیزه لرونکو بریدونو څخه د شیعه
مذهبه لږکیو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي.
د قوماندې ،کنترول ،او د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د استحصال په ګډون ،د دغو توکو د له منځه وړلو لپاره د موثرو
عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ظرفیت تقویه کول جاري وساتي  ،او دا یقیني کړي چې
دولت د دې لپاره ټولې اړینې سرچینې ځانګړې کوي څو د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په ضد د ملي ستراتیژي بشپړ تطبیق
یقیني کړي.
د دې په پام کې نیولو سره چې ښایی د راتلونکو هرو ټاکنو لپاره به په پراخه کچه ښوونځي او په کمه کچه روغتیایي
مرکزونه او جوماتونه وکارول شي ،ټول هغه مخه نیوونکي اقدامات تقویه کړي چې ملکي وګړو په ځانګړې ډول ماشومانو
ته د بالقوه زیان کچه ال راکموي.
د عمر معلومولو او چاڼ طرز العملونه تقویه کړي او په افغان ملي پولیسو کې د ماشومانو ساتنې د واحدونو چارې ال پسې
پراخې کړي څو په چیک پوستونو کې فعاله او ګټوره څارنه ځای کړي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د غړو له خوا په
جګړه ییزو او غیر جګړه ییزو نقشون و کې د ماشومانو د کارونې د پیښو مخنیوی وکړي؛ د جزا په تعدیل شوي قانون کې د
بچه بازۍ اړوند احکام تنفیذ او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د جرمونو لپاره احتساب یقیني کړي.
دا یقیني کړي چې د جګړې د زیان ارزونې په پوره پاملرنې سره ترسره شوي ،او د عملیاتي چاپیلایر په پام کې نیولو سره،
که چیري شونې وي ،د تیرو عملیاتو د اغیز په اړه نظامي ځواکونو ته د معلوماتو ورکولو موثر میکانیزم برابر کړي ،څو په
راتلونکې عملیاتي پالن جوړونه کې مرسته وکړي؛ د ملکي تلفاتو تر تورونو وروسته د زیان د پراخو ډولونو د معلومولو،
شفافیت د یقیني کولو ،د عملیاتي کړنو بهتره کولو ،د احتساب ته وده ورکولو او له زیان د اغیزمن شویو وګړو لپاره د خسارې
د مناسبو ،موثرو او چټکو جبرانونو د برابرولو یقیني کولو په موخه تر عملیاتو وروسته بیا کتنې او څیړنې جاري وساتي.
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نړیوال نظامي ځواکونه
•

•

•

•

د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ،په تیره بیا د هغو هوایي بریدونو په زمینه کې چې په سیمه کې تر برید الندې د راغلو افغان
او/یا نړیوالو نظامي ځواکونو د مالتړ لپاره ترسره کیږي او یا په بله هره زمینه کې پر ودانیو د ترسره کیدونکو بریدونو لپاره
موجوده تاکتیکي پروتوکولونه په بشپړ ډول بیا وګوري او غښتلي کړي.
د هوایي عملیاتو او چاڼیزو عملیاتو په پایله کې د ملکي تلفاتو تر تورونو وروسته د زیان د پراخو ډولونو د معلومولو ،د
شفافیت د یقیني کولو ،د عملیاتي کړنو بهتره کولو ،احتساب ته د ودې ورکولو او د زیان د اغیزمن شویو وګړو لپاره د خسارې
د مناسبو ،موثرو او چټکو جبرانونو د برابرولو د یقیني کولو په موخه تر عملیاتو وروسته بیا کتنې او څیړنې جاري وساتي.
افغان ملي امنیتي ځواکونو ته په پالیسي ،عملیاتي او تاکتیکي کچو د دوامدارو روزنو ،سرچینو او اړوند مالتړ د برابرولو له
الرې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي د ملي پالیسي په تطبیق کې د افغان دولت مالتړ جاري وساتي ،په ځانګړي ډول له
غیر مستقیمو وسلو او جنګي الوتکو څخه ملکي وګړو ته د زیان اوښتلو د مخنیوي لپاره مخه نیوونکي اقدامات ترسره کړي.
له افغان همکارانو سره د ملکي تلفاتو د پیښو د بیا کتنې هڅې غښتلې کړي کومې چې د ګډو عملیاتو په پایله کې رامنځ ته
شوي؛ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د جګړې د زیان د ارزونو په ترسره کولو کې زیاته روزنه او مرسته برابره کړي؛
او په هغو پیښو کې چې ملکي تلفات رامنځ ته شوي ،له اغیزمن شویو ټولنو سره د هغوي د افغان همتایانو الرې ګډون او
ښکیلتیا زیاته کړي.
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